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ĈU NI ESTAS PRETAJ...? 

Mi legas pri tio ke, en Bulgario, Esperanto 

jam estas enskribita kiel lernobjekto en la in- 

struprogramo por 1981/1982, sekve de la decido, 

de la Ministerio de Popola Klerigado,pri enkon- 

duko de Esperanto kiel fakultativa lernobjekto 

en iuj kursoj kaj klasoj de mezaj lernejoj. Mi 

supozas ke la Esperanto-Movado en tiu lando di- 

sponas je kapablaj instruistoj de la Internacia 

Lingvo por sukcese alfronti la defion, kiun per 

tia decido la Ministerio direktas al ĝi. 

Kaj mia penso turniĝas al nia enlanda Movado. 

De tempo al tempo, en la konkludoj de niaj Kon- 

gresoj, oni kutimas meti "peston" al la koncerna 

Ministerio pri "enkonduko de Esperanto en la le- 

rnejo". Kio okazos se, en proksima estonteco, 

oni surprizus nim per akcepto de tia "peto"? Mi 

forte dubas, ĉu nia Hispana E-Movado disponus je 

sufiĉa nombro da kapablaj instruistoj. 

Mi jam scias pri la klopodoj de la Hispana Se- l 

kcio de ILEI, kies meritplena gvidanto s-ano FTra- 

ncisko Zaragoza senlace laboras por disvastigo 

de Esperanto inter la hispanaj instruistoj. Ta- 

men, ĉu tiaj klopodoj estas kontentige fruktodo- 

naj? 

  

UNIVERSIDAD de OVIEDO 

  

Laŭ miaj spertoj en la Kongresoj, kiujn mi pa- 

rtoprenis, en nia lando (ja bedaŭrinde, sed ni 

ne devas strute fermi la okulojn antaŭ la faktoj) 

ekzistas nur manplenon da "kapablaj" esperantis- 

toj, des malpli da instruistoj! 

ADONIS.-         
 



  

MALFERMITA LETERO. 

(Al S-ro. Andres Martin, Prezi 

  

MALAGA). 

Tre estimata samideano: mi lemis kaj relagis vian interesan artikolon, ape- 

rigita sur la paĝoj de la novembra-decembra numero de " BOLETIN ". Pri tiuj 

gravaj aferoj, kiujn vi nritraktas mi volas doni mian modestan ozinion. 

Atingi ke la kulturaj elitoj oartoprenu aktiva kaj entuziasme en la disvas 

tigo de ESPERANTO estus, nedubeble, unu el la plej gravaj sukcesoj de nia kara 

Movado. Tamen, miaj tiurilataj soertoj dum tridek jaroj ne permesas min SEI 

tre optimisma. Alveni, ekzemple, en la Redakcion de grava ĵurnalo kun origina~ 

lo pri ESPERANTO kaj aŭdi diri al ĉefredaktoro ke "... tio tute jne interesas 

ĉi tie", nor soste aldoni "...kio interesas oni decidas ĉi tie", ĉu vi konsi- 

deras ke tiaj respondaj estas kuraĝigaj kaj inklinas al optimismo? Mi tion ne 

kredas, Tamen mi dezirus povi agnoski ke mia opinio estas erara kaj ke via su- 

gesto plene sukcesos. 

Efektive, por ka la esperantistaj idealoj ne malaperu post kiam la lernan- 

toj forlasas .la klasojn, estas tre konvenaj oftaj kunvenoj bone organizitaj 

en neŝanĝaj tagoj kaj horoj. Sendube la fondo de kluboj kie la klubanoj sen- 

tas sin kiel amaj fratoj kun plena respekto por la esperanta neŭtraleco, ki- 

un rekomendis nia Majstro kaj kiu estis devizo aŭ moto de ĉia lia vivo. Tia- 

maniere neniu esperantisto sentiĝus sola kvankam siaj ideoj malsamus kun tiuj 

de siaj geklubanoj. 

Vi parolas pri katastrofa izoleco precipe por mornaj spiritoj; sed mi de- 

mandas: Kiuj okazigas tian izolecon inter ili? Sendube, kelke da estraranoj, 

kelke da eldonantoj de gazetoj kaj libroj,-kelke da perantoj kaj kelke da ge- 

samideanoj, kiuj lasas sen respondo la skribaĵojn, kiujm ili ricevas kun for- 

geso de la plej elementaj reguloj pri ĝentileco kaj edukiteco. (Inter krampoj, 

ĉu vi, estimata sinjoro, neniam ricevis skribaĵon kaj sendis ĝin en la paperu- 

jon sen la koncerna respondo?). 

Bela ideo tiu pri eldonado de kvalita Esperanto-gazeto hispana. Sed se: la 

estraro de H.E.F. kaj, kun ĝi, la gepartoprenantoj en nia venonta Kongreso, o- 

kazonta en via kara urbo, kiun, bedaŭrinde, mi ne povos ĉeesti, akceptas ĝin. 

tiel bone, kiel orava kaj ŝatata membro de tiu menciita estraro akceptis miaj 

sugeston pri monata apero de " SOLETIN ", via bela ideo sendube fiaskos. Tamen, 

tial ke ŝanĝi sian opinion estas afero de saĝuloj, mi deziras kaj esperas kr 

tiu aludita estrarano sian opinion ŝanĝu kaj, konsekvence, via interesa ideo 

havu plenan sukceson. : 

Laŭdinda estas via sugesto pri programoj en ESPERANTO en la Nacia Radio. 

Sed, aŭ nia Esperanta afero ne estas sufiĉe matura aŭ nia influo ĉe la rasoon- 

suloj de tiuj gravaj interkomunikiloj estas tre povra. 

Plie ni devas ne forgesi ke tiuj programoj postulas de la respektivaj res- 

ponsulaj daŭran laboron, kiun ili ne ĉiam povas olenumi. Nur se pluraj gesami- 

deanoj, iomete kiĥotaj, estas pretaj por atterni en ĝia realigo... 

mi finas dezirante plenan sukceson por la Kongreso, kiun organizas la Komi- 

tato, kiun vi prezidas kaj, kompreneble, por viaj interesolenaj sugestoj kaj 

samtempe mi sendas al vi koran saluton. Tre sincere, 

3. Collado.



LA FUTBALO, Si 

Seniute 

tixolon, kiu 

zon, al kiu zi aldonos etle aliajn iis- 

ziplinojn sportajn, sei ĉio 

Ia crksatro estas tiel tone 

zita, ke kiam oni antaŭvidas interesan 

futtalmaĉon, ĉiuj muzikoinsirumentoj so 

nas ege karmonie.:irnaloj, televido, ra 

dio, rurafif$oj instigas la kozon ĉeesti 

o emos e san an renkonuiŝon. La 

Sy 
a miloj kaj miloj da 1 

o ~ (pardonon) iras ri 

spextaxlon.Oni xolex”, 

nonon senpripense, 

ras al eta monsumo por subteni 

on.Milionoj da senlaboruloj petas labor 

postenon aŭ almenaŭ solidaran k: 

la orkestro de nia socio ne muzikas por 

tiaj nalfeliĉuloj.la orkestro ie nia so 

cio muzikas unike triumfan muzikon.De la 

kolektitaj milionoj da pesetoj, la plej 

granda parto foriras eksterlanden por 

pagi ~iun Dion- de la piedpilka ludo.Ni 

aj altaj instancoj laŭdas la patriote-' 

con de la hispanaj elmigrintaj laboris 

toj, kiuj sendas siajn ŝparojn al la a. 

mata patrujo, sed aliflanke niaj altaj 

instancoj toleras la forsendon ekster- 

landen de milionoj kaj milionoj da pe- 

UB SO21AJ YIDPUNKTOJ ere ess=sosscoco 

Por ke manka nenio, estas konstru 

itaj gigantaj futbalstadioj.En la lan- 

22, ofte pro persona aŭ kolektiva fan- 

a la klutojn.Ni 
i 

toj ne lernos - 

ĉoj ne akcepzas 

ceterajn tavolojn de nia socio, ki 

suferas la svantaŝojn ie nia ĵusta ad- 

ministracio.Kiam hazarde oni atingas — 

esias remenmorigata konstan- 

jaroj.Kiom da fojoj 

golo, per kiu Hispanu 

eŭrepan ĉampionecon ?,aŭ, 

kiom da fojoj vi aŝdis pri tiu ora me- 

dalo gajnita ie hispano en Tokio okaze 

de tutmonda skiĉampioneco? 

Kio okazus en nia lando, se ni a- 

tingus la venkojn rikoltitajn de lando 

el la centra Eŭropo, kiu nur havas 17 

milionojn da loĝantoj ? Ha, ve!, kaj en 

tiu lando ne estas senlaboruloj. 

Multan monon oni elspezos por tut- 

monda futbala ĉampioneco, okazonta nun-  



jare en Hispanujo.Litroj, broŝuroj, reme 

moraĵoj, moneroj, Poŝtmarkoj, kzp,malava 

re abundas.la gazetaro disponigas milojn 

da paĝoj por tiom -ksterordinara sporta 

evento, kiu glorigos nian landon.Sed oni 

silentas, kiel eble plej multe la labo- 

ran situacion.Por tio ne estas paĝoj dis 

poneblaj en nia gezetaro.Pri Ĝi tiu temo 

js 
ki
 

o 
mw 

in n 
jn 

  

Ke la tona ŝanco akompanu nian neoj 

an tesmon, en tiu tutmonda futbala ĉampi 

oneco, ĉar alimaniere ni ne trovos la - 

kulpantojn, nur la malboma sorto kaj la 

arbitraciisto, kiel estas kutimo en nia 

lando. 

Nenio haltigas nin, hispano, 

  

Ĉiam vivas en la plej granda uvcpio.A- 

aniere, kiel oni povas sin oferi por oc- 

con en 1.592 7    

  

kazigi la Olimp 

Kie ni povos zrovi tiel sszromozian 

rzonsumon, kaj xi: ĉeestos tiujn sportajn 

  

ludojn, ĉu la ¿ex 

loj, kiuj minimuz 

  

ekzistos en tiu jaro? 

Tio supozante, ke nia sociordo intertem 

pe ne mortos. 

Ŝajnas, ke ni revenas al faraonaj, 

grekaj aŭ romaj ezokoj, ium kiuj oni — 

konstruis tiujn elstarajn monumentojn „ 

kiuj laŭdire reprezentas la kulturon ti 

utempan.Forgesante la fakton, ke por —- 

  

ĝis ilia morto.Ĵi sur tiuj prenisoj oni 
   

ladon por 1.992 ? 

Ekde la nuns panoramo la estonteco 

ne estas alia ol tiu de la nizero.Ĉu ne 

estus pli praktike plani veran industri 

an kaj agrikulturan konstruadon, por — 

forigi la nizero» ie la 2ispenaj lato - 

ristaj zejmoj ? 

Kro: 

  

vio, 

  

konstruaĵoj, se en nia lando nur estos 

  

QeceQeceCecsOeceCeceCsoeOeoeO 

  

koj de Hispanio. 

La anonco ĉiam validas. 

HISPANTO   Enrique Cangas), 25 

Gijón ( ASTURIAS ) 

MIGRANTA PORPACA EKSPOZICIO 
——- 

Sendu ĉiajn porpacajn materialojn: fotojn, broŝurojn, afiŝojn, ĵur- 

naleltondaĵojn - se eble, kun esperanta traduko -, ktp. 

Ni intencas organizi ekspozicion, kiun ni prezentos en diversaj lo- 

Sendu ĉion al: ASTURA ESPERANTO ASOCIO 

   



GISPAICAJ IEASTELOJ 
  

¡Bastelo de Peñafiel     
  

Tipa vidaĵo, 

stas la majstra konstruaĵo el 

mezepoka fortikaĵo, plej gra- 

va el Hispanio kaj sekve, an- 

kaŭ la plej perfekta el tiuj nomataj 

" castillo de sierra " ( montara kas 

telo ), unu el la plej elstaraj a- 

tingoj de la milita arĥitekturo, ro- 

mantika, sed ankaŭ forta kastelo, kiu 

alrigardas la plej belan pejzaĝon de 

la Valladolid-a provinco. 

Peñafiel estas tre antikva loko, 

rekonkerita de la grafo Saneho Gareia 

al la maŭroj, en la 1.014? jaro. 

La kastelo en hi 
pistado 

Ĉererala vidaĵo laŭlonga, 

g (VALLADOLID ) X 

laŭ la legendo, tiu sinjoro fiere 

enpikis sian lancon en tiu plej alta 

punkto de la monteto sur kiu staras la 

nuna kastelo kaj ekkriiss: 

" Ekde hodiaŭ, ŝi tiu estos la pe 

ña fiel de Castilla " ( fidela Kastilia 

roko ). 

Tie oni konstruis la unuan fortika 

Jon. 

Je la fino de la XIII? jarcento, . 

la rego Sancho la IV2, kuzo kaj bapto- 

patro de la reĝido D.Juan Manuel, dona- 

cis al sia baptofilo la proprieton de — 

Peĥafiel kaj samtempe promesis al li mo 

non por ke li starigu alian fortikaĵon 

kiu plibonizus tiun jam starigita. 

Tamen, D. Juan Manuel, kies hobio 

estis verki ( " la grafo Iueanor " estas 

unu el siaj plej konataj verkoj ), ne - 

volis tion fari, pro tio ke li ne ofte . 

restadis en la fortikaĵo, ĉar li posedis 

alian kastel-palaeon en la ĉirkaŭaĵoj - 

de Peĥafiel, en malalta zono, pli bone ; 

adekvata por loĝi, ol 61 tiu ( kiu pos” 

te estus donacita al la dominikana Mona-  



    fondita de 

ek 

la kastelc ss4as laŭlonga 

ĥejo de Sankta > 

     

  

li dum la ĵaro 

    

; konstruaĵo, kvaz23 ŝipo fundo- 

tuŝita, sur norzezo, 212 metroj 

longa kaj 29 zezroj ĝia plej larĝa 

mezuro, kun altaj krenelitaj muroj, 

kunigitaj per 23 rondaj turoj. 

  

La longa kaj nallarŝa paradorl: 

  

co estas je du samaj partoj dividi 

ta, per belega suro de la omaĝo pli 

poste konstruita ol la ceteraj partoj 

de la kastelo.Ŝi tiu menciita turo ha 

vas rektangulan sekcion, kaj ĝi estas 

34 metroj alta.Ŝiaj muroj ( 3,50 me- 

troj dikaj ) havas 8 defendajn budojn, 

kaj aliro al ĝi estis preskaŭ neebla, 

pro tio ke estis necese trapasi plene 

malfacilajn obszsklojn, kiel ekzemple 

pordojn, fosaĵojn, embrazurojn, k.a., 

kiuj faris ĝin preskaŭ nevenkebla. 

la enirporio, kun duonpunkta ar- 

ko, havas flanke du rondajn defendajn 

                

   
   

   

   

Aera vidaĵo pri paradoplaco kaj turo de la oraĝo. 

   

turojn. 

En tiu pli mallarĝa loko el paradopla 

co, estas du ampleksaj kaj apudaj volbaj - 

subteraj keloj kaj ankaŭ unu cisterno. 

Kiam oni konstruis la kastelon, ŝiaj 

muroj estis kunigitaj kun tiuj de la vila- 

ĝo ( nun ankaŭ nomata Peŭafiel ), ĉar tion 

atestas kelkaj restaĵoj en orienta kaj ok- 

cidenta flankoj, restaĵoj kiuj, malfeliĉe, 

preskaŭ jam malaperis. 

la kastelo oni ordonis detrui en la - 

jaro 1.337 sed poste, dum la jaro 1.446 pro 

firmigita pakto inter la reĝo D.Juan la IIŝ 

kaj sia filo la estonta reĝo Enrique la IV8 

oni decidis ĝin rekonstrui. 

Je la fino de la IV8 jarcento, Peŭa- 

fiel fariĝis posedaĵo de D.Pedro Girón, Ca 

latrava-a Ĉefmastra militisto, al kiu apar 

tenas la ŝildoj kiuj reliefiĝas sur la kvar 

muroj de la turo de la omaŝĝo.Pro neatendita 

morto de li tiu sinjoro, la laboroj por res 

taŭrado de la kastelo, restis longe nefinitaj. 

En ĉi tiu belega kastelo naskiĝis alia 
melankolia intelektulo, nomata princo de Vi 

ana, kiu batalis kontraŭ sia patro la reĝo 

D.Juan la II8 de Aragón, por esti finfine - 

venkita de li kaj enkarcerigita, kvankam ne 

Ĝi tie.Kiwn malliberigis ĉi tie, estisla 

grafo de Benavente, sed la plej fama el la 

loĝantoj estis la reĝo Alfonso la X2,ankaŭ 
momata "La Saĝa", kiu impulsigis la patra - 

turo.De la 1.9178 jaro estas konsidereta 
la kastelo, kiel Nacia Monumento.



  

LULKANTO ( Originala titolo: "Añada" ) 

     
        

        A los (Zum pos del Rey vas Ir-E- 

Al la Kampoj del" Reĝ vi, Ir-e- 

  

ne ¡Ayl mo-re - ni - ta co. mo llue - ve 

f - ras en ta - 90 plu-vo -ple - na    na,        
              
    

Tan -toha Vilo - do que has Mta 10s na -ran- ja - “les 

Ti-om plu- ve - gis, Ke eĉ la o - ran-ĝar- boj 

   

  

        

    

vi 

      

  

      

  

         
     

         

              han flo Me - lc - do. Di - Po vor - de, ve se re- 
flo - rojn ek - fle - gis. Ver-da pi - no. Lan-tas neĝ- 

       

     

      ni - ta tae la nie - ver E -a -e -a e- q 
£lo - koj el nub-Si - no. Lu lo lu lu lu lo 

      duer- me-te mi LER 
Ek-dor-mm € - tul 

Al la Kampoj de l' Reĝ', vi, Irena, 

iras en tago pluvoplena. 

Tiom pluvegis, 

ke eĉ oranĝarboj 

florojn ekflegis. 

Verda pino. 

Lantas neĝflokoj 

el nubsino. 

Use Pusa GU. Hus tus. diulo. 

Ekdormu etul! . 

( Esperantigis: Alcibiades A.Glez.Keana )
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Tiu 61 kvadrato plena des literoj 

exhaves ses romoja de ŝipoj 

Serĉu llin] 

Pro tio vi povas lagi horisontz» 

la, vertikale kaj eĝ disngsnale —- 

68 enbaŭ direktoj med ne transe 

saltu ISterojn. 

  

  
SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ESIGXOJ 
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NOVO DE KAVALIRO: 

El la buŝo uultaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj 
1on diras, 
ENIGIG: 
A) Vondas B) Avino C) Senti C) Landa D) Ronde 
E) Vico F) Revis G) Sonsacto 

      
                      
    

Movoj dekasaliro 

  

  

  

      

RIS | FA | KL) =. 
E A par la gálo» 

DRI | RAS,| KON | EN ko KI (nigra 

elm lio lar]  t2»inj laŭ 
= le kavali 

T | Kuj mM GI 
novo cn la         

ĉekludo, trovu konatan proverbon, 
  

  

SIZILAJ PROBLEJOJ 

Dividu la -sutajn figurojn je kvar 

egulaj pecoj, 

  

  

Sieuogtĵoj 
  

     
Kiom da ar seghaĵo 

  

aglaj pentogonoj estas videblaj sur la de-   e]. Kie estas via kampbejmo?. Kiom da botelaj mi senobs 1 

   


